
ChatGPT giúp các nhà văn và nghệ sĩ 

Một dự án mới sử dụng AI đã được phát hành để giúp các nhà văn 

và nghệ sĩ. Công cụ này có thể tạo lời nhắc nghệ thuật, cũng như 

viết mã cho bạn. Nó được tạo ra bởi OpenAI, một tổ chức phi lợi 

nhuận chuyên phát triển trí tuệ nhân tạo.  

Tạo bởi OpenAI 

Nếu bạn đã cập nhật tin tức, bạn có thể đã nghe nói về chatbot hỗ 

trợ trí tuệ nhân tạo mới có tên ChatGPT. Chương trình được tạo 

bởi OpenAI và được hỗ trợ bởi Microsoft và các công ty khác. Nó 

nhằm mục đích giúp người dùng trả lời bất kỳ câu hỏi nào có thể 

nêu ra theo cách của họ. Nhưng nó cũng có một số thiếu sót.  

Mặc dù chương trình đã nhận được lời khen ngợi về tốc độ và sự 

sáng tạo của nó, nhưng có một số vấn đề  với đầu ra. Ví dụ, đầu ra 

của ChatGPT là công thức cứng nhắc và không thú vị. Điều này 

làm cho nó khó phân biệt văn bản có nghĩa là gì. Ngoài ra, mô hình 

không hiểu các ngôn ngữ phức tạp của con người.  

Để sử dụng ChatGPT, bạn cần tạo một tài khoản. Bạn có thể đăng  

ký bằng địa chỉ email, tài khoản Google hoặc tài khoản Microsoft 

của mình. Sau khi đăng ký, bạn có thể bắt đầu sử dụng hệ thống. 

Tuy nhiên, công ty vẫn chưa phát hành API chính thức.  

Một trong những điều đầu tiên bạn sẽ nhận thấy về đầu ra là nó 

luôn được viết theo một phong cách cụ thể. Đó là bởi vì phần mềm 

đã được đào tạo trên hàng trăm triệu câu và từ. Sau khi tinh chỉnh, 

người mẫu đã học cách đọc và trả lời các câu hỏi.  

Chatbot có nghĩa là được sử dụng cho mục đích tiếp thị kỹ thuật 

số, nhưng nó cũng đã được biết đến như một công cụ gỡ lỗi. 

Người dùng đã báo cáo rằng nó đã có thể tìm và sửa các lỗi và 

trục trặc trong mã của họ. 

Cũng có một mối lo ngại về cách mô hình có thể được sử dụng bởi 

các sinh viên để gian lận trong các bài kiểm tra. Một số giáo viên 

đã lo lắng rằng mô hình có thể có khả năng đạo văn công việc.  



Nhưng vấn đề với các hệ thống trí tuệ nhân tạo là chúng có thể vô 

tình trộn lẫn những ý tưởng không liên quan. Khi điều đó xảy ra, 

đôi khi mọi người sẽ lừa hệ thống. Để giải quyết vấn đề này, 

OpenAI đang phát triển các công cụ sẽ phát hiện khi một văn bản 

ChatGPT được sao chép. 

Và có một số cách khác bạn có thể kiểm tra công nghệ. Trong số 

đó có một loạt các thư viện do cộng đồng tạo ra cho ChatGPT.  

Nếu bạn muốn xem chương trình ChatGPT có thể làm gì, bạn có 

thể truy cập blog OpenAI. 

Có thể viết mã 

Nếu bạn quan tâm đến mã và học máy, bạn có thể muốn xem 

ChatGPT, một chatbot trí tuệ nhân tạo có khả năng viết mã. Nó 

thậm chí có thể trả lời các câu hỏi về nó. Hiện tại đây là một dịch 

vụ miễn phí, nhưng OpenAI đang xem xét cung cấp nó dưới dạng 

đăng ký trả phí. 

ChatGPT được xây dựng dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn GPT -3.5 

của OpenAI. Mô hình được đào tạo trên khối lượng dữ liệu internet 

khổng lồ. Điều này mang lại cho bot một sức mạnh tính toán ấn 

tượng. Khi bạn đặt câu hỏi, nó có thể trả lời trong thời gian thực. 

Chatbot cũng có thể viết truyện ngắn, bài hát và bài tiểu luận theo 

phong cách của một tác giả cụ thể. ChatGPT cũng có thể làm toán 

trên một số phương trình. Điều thú vị là ChatGPT có thể viết lại mã 

được viết bởi các nhà phát triển Python không phải là người bản 

địa. Cuối cùng, điều này sẽ giảm bớt quy trình làm việc của bất kỳ 

kỹ sư phần mềm nào. 

ChatGPT sử dụng phương pháp học có giám sát để đào tạo các 

mô hình của mình. Các thuật toán này có thể xác định các kết nối 

phù hợp giữa đầu vào và đầu ra. Thuật toán được giám sát là thuật 

toán tìm hiểu mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra.  

Không có gì bí mật rằng máy tính luôn trở nên tốt hơn trong loại 

công việc này.  



Mặc dù thuật toán học có giám sát không thể dự đoán chương 

trình sẽ hoạt động như thế nào, nhưng nó có thể phát hiện xem nó 

có đang đi đúng hướng hay không.  

Như với tất cả các hệ thống AI, công nghệ này không hoàn hảo. Có 

một vài sai sót có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và bạn có thể phải 

dựa vào con người để thực hiện công việc nặng nhọc. Tuy nhiên, 

đây mới chỉ là khởi đầu. Bạn nên nhớ rằng hệ thống ChatGPT chỉ 

là một nguyên mẫu và chưa có đầy đủ chức năng.  

Bất kể, đó là một trường hợp sử dụng tuyệt vời nên có trong danh 

sách của bất kỳ nhà phát triển nào. Sử dụng công nghệ này, bạn có 

thể đặt câu hỏi về mã, gỡ lỗi và chỉnh sửa. Ngoài ra, bạn có thể sử 

dụng ChatGPT để viết mã theo phong cách của một tác giả nhất định.  

Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, ChatGPT chắc chắn 

là bước tiếp theo hợp lý trong quá trình phát triển của trí tuệ nhân 

tạo. Một khi nó trở nên tốt hơn trong việc viết mã, nó có thể được 

sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.  

Tạo lời nhắc nghệ thuật 

Một sản phẩm trí tuệ nhân tạo mới có tên ChatGPT gần đây đã 

xuất hiện trên web. Đó là một mô hình học máy đáp ứng đầu  vào 

và kết hợp nó với cơ sở dữ liệu văn bản viết để tạo ra các câu trả 

lời hợp lý và thú vị. 

Một trong những điều thú vị nhất về sản phẩm này là nó có thể tạo 

ra những lời nhắc nghệ thuật. Công cụ này có thể được sử dụng 

để tạo hình ảnh, video và nhạc từ các lời nhắc đầu vào đơn giản 

của người dùng. AI này cũng có khả năng cung cấp các hình ảnh 

minh họa chi tiết có thể được áp dụng cho các phương tiện khác.  

Ngoài khả năng ấn tượng như một trình tạo nghệ thuật, ChatGPT 

có thể viết các phản hồi phức tạp cho các đầu vào đơn giản của 

người dùng. Một số người dùng đã báo cáo rằng kết quả của họ rất 

thú vị và thậm chí nhiều thông tin. Tuy nhiên, công nghệ này cũng 

có nhược điểm của nó.  



Ví dụ, nó có thể tạo ra một số câu trả lời rất vô nghĩa. Ngoài ra, rất 

khó để tin tưởng vào độ chính xác của nó khi nói đến thiên văn học.  

Tuy nhiên, ChatGPT có thể làm một số điều thú vị khác, chẳng hạn 

như viết thơ và phác thảo hài kịch. Người dùng có thể chọn từ 

nhiều kiểu minh họa và tùy chọn ánh sáng. Họ cũng có thể sử dụng 

công cụ này để viết bản sao tiếp thị và mẫu nháp cho email.  

Ngoài ra còn có một tính năng được gọi là chức năng chỉnh sửa AI, 

cho phép bạn mô tả các vấn đề thiết kế và đề xuất các thay đổi đối 

với các yếu tố do máy tạo ra. Một điểm mới lạ khác là khả năng lặp 

lại trên âm nhạc hiện có. Khi người dùng nhập biểu đồ hợp âm dựa 

trên văn bản, ChatGPT có thể tạo ra một tiến trình chính xác nếu 

người dùng cung cấp một vài thay đổi nhỏ cho bài hát.  

Mặc dù ChatGPT là một sản phẩm thử nghiệm, nhưng nó chắc 

chắn là một sản phẩm đáng xem. Với khả năng làm thơ, đưa ra 

những lời giải thích hợp lý, tạo ra âm nhạc và lời nhắc nghệ thuật 

và hơn thế nữa, có thể thành công của nó có thể thay đổi cách 

chúng ta tiếp cận cuộc sống hàng ngày của mình. Nhưng điều 

quan trọng cần nhớ là, cũng giống như con người, nó cũng dễ bị 

sai lầm. May mắn thay, có nhiều cách để tránh những cạm bẫy.  

Vì vậy, lần tới khi bạn đang viết một bài luận hoặc động não trên 

internet, hãy dùng thử ChatGPT. Nếu bạn yêu thích AI, đây có thể 

chỉ là công cụ bạn đang chờ đợi. Bạn cũng có thể ngạc nhiên thú vị 

về chất lượng kết quả của nó. 

Viết truyện ngắn 

Bạn không cần phải là một nhà văn chuyên nghiệp để viết truyện 

ngắn cho ChatGPT. Chatbot trí tuệ nhân tạo này có thể giúp bạn 

phác thảo cuốn tiểu thuyết của mình và thậm chí viết phần tiếp 

theo. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải cẩn thận với những gì bạn 

nói với khán giả của mình. 

Như với bất kỳ loại văn bản nào, bạn nên biết thông điệp của bạn 

sẽ được cảm nhận như thế nào.  



Một câu chuyện sai lệch có thể lan truyền thông tin sai lệch, khiến 

mọi người đưa ra quyết định tồi tệ và làm suy yếu lòng tin của các 

tổ chức. Điều quan trọng nữa là phải cẩn thận về các nguồn bạn 

chọn để chia sẻ thông tin của mình.  

Để bắt đầu câu chuyện của bạn, hãy nghĩ đến một phần mở đầu 

hấp dẫn. Ví dụ bạn có thể bắt đầu giữa một trận chiến. Hoặc,  bạn 

có thể giới thiệu một nhân vật đang ở giữa một tình huống phức 

tạp. Viết về cảm xúc và cảm xúc của nhân vật.  

Ngoài việc mô tả cốt truyện, bạn có thể sử dụng các giai thoại và 

bản phác thảo. Giai thoại thường hài hước, và các tác phẩm phác 

thảo cung cấp ánh sáng. Bản phác thảo nhằm giúp bạn hiểu một 

nhân vật hoặc bối cảnh. 

Khi bạn bắt đầu viết những câu chuyện của mình, bạn nên đảm 

bảo rằng bạn tuân theo các quy tắc của thể loại tiểu thuyết ngắn. 

Nhiều tác giả nổi tiếng đã làm như vậy. Một số người đáng chú ý 

nhất bao gồm William Faulkner, Virginia Woolf, PG Wodehouse và 

James Joyce. 

Khi bạn đã sẵn sàng xuất bản, bạn nên sử dụng tiêu đề sẽ thu hút 

người đọc. Ngoài ra, hãy cân nhắc chỉnh sửa và đọc lại tác phẩm 

của bạn. Đảm bảo rằng đoạn mở đầu của bạn  chắc chắn và bạn 

không bỏ sót các chi tiết quan trọng.  

Nếu bạn đang tìm kiếm thêm cảm hứng, bạn có thể thử sử dụng 

một số ví dụ được cung cấp trên trang web ChatGPT. Chúng bao 

gồm một câu chuyện về một video đe dọa một ngôi sao radio và 

một bài thơ acrostic. 

Một lựa chọn khác là viết một loạt các drabble  (một đoạn văn ngắn 

không chủ đích hoặc có cốt truyện thực sự nào). Drabble là những 

câu chuyện ngắn thách thức kỹ năng của tác giả. Chúng không cần 

phải phức tạp, nhưng chúng nên có một góc độ thú vị.  

Cuối cùng, bạn cần viết truyện ngắn cho ChatGPT thú vị, thực tế 

và hấp dẫn. Bạn có thể làm điều này với một chút nỗ lực và rất 

nhiều sáng tạo. Nhưng, sẽ cần phải làm việc để đạt được điều đó . 


